
LiceulTraianVuia Craiova 

PROGRAMA  PENTRU 
EXAMENUL DE DIFERENTE CLASA a IX a 

LIMBA ENGLEZA 

CONŢINUTURI RECOMANDATE 

TEME: 

-DOMENIUL PERSONAL 

Relaţii interumane / interpersonale,Viaţa personala (alimentaţie, sănătate, educaţie, activităţi de timp 
liber) ,Universul adolescenţei (cultura, arte, sport)  
-DOMENIUL PUBLICMass-media 
- DOMENIUL OCUPAŢIONALAspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional, Activităţi din 
viaţa cotidiană 
- DOMENIUL EDUCAŢIONALViaţa culturală şi lumea artelor (film, muzică, expoziţii) 
 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII: 

Substantivulpluralulsubstantivelor ,  genulsubstantivului, cazulgenitiv (‘s)  

Adjectivul,  grade de comparatie 
Verbulmodalităţi de exprimare a prezentului, trecutului şi viitorului (+ timpurile verbale aferente)  
Adverbulformareaadverbelor 
Afirmaţia, interogaţia, negaţia  
Acordulsubiectului cu predicatul 
Întrebări disjunctive 
  
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII : 

a solicita şi a oferi informaţii generale; a oferi şi a solicita informaţii de ordin personal; 
a solicita informaţii despre ce fac diverse persoane (înprezent, întrecut); 
a descriepersoane, locuri, evenimente;a descoperi şi a exprima atitudini  
a-şi exprima acordul / dezacordul;a exprima şi a solicita o opinie; a exprima motive; 
a compara acţiunile prezente cu cele trecute; 
a exprima obligaţia de a face ceva; a exprima interdicţia de a face ceva; 
a trageconcluzii; a exprimapuncte de vederepersonale. 
a descoperi şi a exprima emoţii: a exprima o dorinţă / necesitate; 
a exprima preferinţe; a exprima intenţia;a da sfaturi; a cerescuze. a exprimapropuneri; a exprimadecizii; 
a exprima planul unei acţiuni; a da instrucţiuni; a încuraja / avertizapecineva. 
a saluta; a face prezentări; a oferi un obiectîn mod politicos; 
a face urări cu o anumită ocazie,  a exprima condiţionări . 
  
Sefcatedra limbi moderne,                                                                                               Director,                                                                       
 
 

 

 



LiceulTraianVuia Craiova 

PROGRAMA  PENTRU 
EXAMENUL DE DIFERENTE CLASA a X a  

LIMBA ENGLEZA 
  
CONŢINUTURI RECOMANDATE  

TEME : 

DOMENIUL PERSONAL : 
Relaţii interpersonale,Viaţa personală (stil de viaţă, strategii de studiu, comportament social), Universul 
adolescenţei (cultura, arte, sport)  
DOMENIUL PUBLIC : 
Aspecte din viaţa contemporană (sociale, economice, politice, istorice, culturale, educaţionale, 
ecologice,),Mass-media . 
DOMENIUL OCUPAŢIONAL 
Activităţi din viaţa cotidiană, Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional 
DOMENIUL EDUCAŢIONAL 
Viaţa culturală şi lumea artelor (arte vizuale, arte interpretative),Descoperiri ştiinţifice şi tehnice  
  

FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII: 
A da şi a solicita informaţiia oferi şi a solicita informaţii legate de completarea unui formular, a exprima 
grade de certitudine, a raporta 
A descoperişi exprima atitudinia-şi exprima acordul/dezacordul, a exprima satisfacţia/insatisfacţia faţă de 
un punct de vedere, a compara acţiunile prezente cu cele trecute 
A descoperi şi a exprima emoţiia exprimarefuzul, a argumenta refuzul, a exprimasurpriza, curiozitatea, 
teama, îndoiala, a exprimacompasiunea 
A convingea încuraja, a avertizapecineva, a comenta păreri 
A comunicaînsocietatea cere permisiunea de a întrerupe o conversaţie 
  

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII: 

SubstantivulCazulgenitiv (toatetipurile), Idiomuricorelate cu temelerecomandate 

Adjectivul, 

Verbul 

Utilizarea verbelor modale pentru realizarea funcţiilor comunicative prevăzute; Infinitivul, participiul, 
gerunziu                

Prepoziţii,Conjuncţii, Determinanţi,Pronumele,  

Fraza condiţionalăfraza condiţională de tip 1, 2, 3 
 

Sefcatedra limbi moderne,                                                                                               Director,                                                                       

 
 
 
 
 



LiceulTraianVuia Craiova 

PROGRAMA  PENTRU 

EXAMENUL DE DIFERENTE CLASA a XI a 

LIMBA ENGLEZA 
  
CONŢINUTURI  
 
 TEME : 

DOMENIUL PERSONAL :Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, strategii de studiu, 
opţiuni pentru carieră, hobby-uri);Relaţii interpersonale / inter-umane / profesionale, viaţa de 
echipă;Universul adolescenţei (cultura, sport, timp liber). 
DOMENIUL PUBLIC :Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice, 
ecologice,);Tinerii şi viaţa comunitară;Democraţie, civism şi drepturile omului;Mass-media. 
DOMENIUL OCUPAŢIONAL : Aspectelegate de profesiuni şi de viitorul profesional; 
DOMENIUL EDUCAŢIONAL :Descoperiri ştiinţifice şi tehnice;Viaţa culturală şi lumea artelor; 
Patrimoniul socio-cultural european;Repere culturale ale spaţiului lingvistic respectiv – trecut şi prezent. 
 
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII: 
A formula comparaţii între caracteristici ale unorpersoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, 
evenimente, procese;A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune, 
A solicita şi acorda / refuza permisiunea de face ceva, a solicita şi a da sfaturi, a solicita şi a formula 
propuneri, sugestii, asolicita, a oferi, a acceptasau a refuzaajutorul, acorecta / încuraja / 
avertizapecineva, a convinge, a determina cursul unei acţiuni,aexprimaacordul / dezacordul cu un curs de 
acţiune, a caracteriza persoane, fapte, acţiuni, a compara stări, acţiuni şi fapte prezente cu cele trecute, a 
formula concluzii, a exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva, aexprima diverse grade de 
certitudine/ incertitudine,  aexprima condiţii, a exprima cauze şi consecinţe, a exprima intenţii, dorinţe, 
preferinţe,a exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere 
 a exprima o hotărâre sau o promisiune, aexprimaopinii / puncte de vederepersonale, aargumenta / 
justificaopinii / puncte de vederepersonale, a solicitaopinii / puncte de vederepersonale, a exprima 
satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de vedere, a exprima şi a motiva acordul / dezacordul faţă de 
opiniile altora,acontraziceopiniilealtora . 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII: 
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr, substantive colective 
Adjectivul: comparaţia intensivă, structuri care utilizează comparativul 
Articolul:articolul zero, omitereaarticolului, cazurispeciale de utilizare a articolului 
Verbul: timpuri verbale perfecte; diateza pasivă; verbe modale; construcţii cu infinitivul şi cu 
participiul, funcţii sintactice ale participiul trecut  
Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade de comparaţie 
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, de mişcare; conjuncţii; locuţiuni  
Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă 

  
 Sefcatedra limbi moderne,                                                                                               Director,                                                                       
 


